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INSTRUÇÕES 
 

INSTRUÇÕES 
 
1. Este BOLETIM contém 40 (quarenta) questões. Cada questão apresenta 5 (cinco) 
alternativas (A) (B) (C) (D) e (E) . Confira atentamente se ele ESTÁ COMPLETO! 
 
2. Juntamente com este BOLETIM, você está recebe seu CARTÃO-RESPOSTA. Verifique se 
ele está identificado corretamente com o seu nome. 
 
3. Utilize os espaços deste BOLETIM para seus rascunhos, transferindo as respostas finais 
para o CARTÃO RESPOSTA. As respostas feitas neste BOLETIM (Rascunho) não serão 
consideradas para efeito de correção. Não há substituição do CARTÃO RESPOSTA. 
 
4. Esta prova terá duração de 4 (quatro) horas.  
 
5. Só será permitido em cima da carteira: caneta azul ou preta, lápis e comprovante de 
inscrição (para anotar o gabarito). Demais objetos, colocá-los sob a carteira, juntamente 
com os eletrônicos desligados e  lacrados. 
 
6. O 1º candidato que terminar a prova, só sairá da sala 30 minutos após o início da prova. 
 
7.  Não será permitido levar o Caderno de Questões. 
 
8. O candidato não pode transitar pela sala e só pode levantar-se para ir ao banheiro depois de 
30 minutos do início da prova, acompanhado do fiscal de corredor, sob pena de ser 
eliminado. 
 
9. Ao final, devolva aos Fiscais todo o material recebido, ou seja, este CADERNO DE 
QUESTÕES e o seu CARTÃO RESPOSTA, caso contrário, você sofre a pena de ser 
eliminado.  
 
A Prefeitura Municipal de MOJU DESEJA SUCESSO PARA VOCÊ!  
 

 
CONFIRA O GABARITO LOGO APÓS A PROVA 

Realização: IDEA. Operacionalização:www.comtalento.com.br

NOME COMPLETO 
 

________________________________________________

INSCRIÇÃO 
 

___________ 






ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA
O texto a seguir é referente às questões de 01 a 05. 

 
“Aprender a ser cidadão e ser 
cidadã é, entre outras coisas, 
aprender a agir com respeito, 
solidariedade, responsabilidade, 
justiça, não-violência; é aprender a 
usar o diálogo nas mais diferentes 
situações e comprometer-se com o 
que acontece na vida coletiva da 
comunidade e do país. Estes 
valores e estas atitudes precisam 
ser aprendidos e desenvolvidos 
pelos estudantes e, portanto, podem 
e devem ser ensinados na escola.” 
(Texto extraído do Módulo de Apresentação do 
Programa de Desenvolvimento Profissional 
Continuado – pág. 16 / MEC-Governo Federal) 

 
01. O tema central do texto é 
(A) respeito. 
(B) ética. 
(C) democracia. 
(D) coletividade. 
(E) justiça. 
 
02. O propósito do texto é dizer que 
(A) ser cidadão ou cidadã está em usar a razão e que 
esta seja a melhor forma de ensinar os conteúdos com 
quais os estudantes conviverão na escola. 
(B) os valores e os princípios são papéis ativos no 
discurso estudantil, para que o aluno torne-se um homem 
de bem. 
(C) uma educação deve partir dos princípios não-
temáticos que a escola abordará ao longo do ano letivo, 
do ponto de vista da moral. 
(D) a educação para a cidadania pauta-se 
necessariamente em princípios éticos democráticos que 
se realizem a partir do compromisso da escola com o 
ensino. 
(E) os educadores, ao apropriarem-se da democracia e 
da cidadania, podem ensiná-las na escola. 
 
03. A expressão “comprometer-se” retoma a idéia de 
(A) aprender a ser cidadão. 
(B) agir com respeito. 
(C) coletividade na comunidade. 
(D) valores. 
(E) ensinamentos na escola. 
 
04. Do período “Estes valores e estas atitudes precisam 
ser aprendidos e desenvolvidos pelos estudantes e, 
portanto, podem e devem ser ensinados na escola.”, a 
análise correta que se faz do emprego das quatro 
ocorrências da conjunção “e”, é 
(A) somente a primeira tem valor aditivo. 
(B) a primeira e a segunda têm valor aditivo. 
(C) valor aditivo só pode ser atribuído à terceira 
conjunção. 
(D) a terceira tem valor explicativo e as outras, aditivo. 

(E) todas as conjunções têm valor aditivo. 
05. Ao construir um texto faz-se necessário escolher a 
função da linguagem, pois a intenção do que se quer dizer 
encontra-se nessa escolha. A intenção comunicativa do 
texto está centrada, portanto, na função 
(A) metalingüística. 
(B) conativa. 
(C) referencial. 
(D) fática. 
(E) emotiva. 
 
06. Das “Dicas para escrever bem”, (Um spam – atribuído a 
Nilo Moraes – revista Língua Portuguesa, № 26, dezembro 
de 2007 – frases adaptadas), uma aplicação coerente, 
encontra-se na frase: 
(A) Não esqueça das maiúsculas, como já dizia minha 
professora loreta lá no colégio do rosário, na vila de moju. 
(B) Nunca generalize: generalizar, em todas as situações, 
sempre é um erro. 
(C) A voz passiva deve ser evitada. 
(D) Evite lugares comuns assim como o diabo foge da cruz. 
(E) Eu, uma pessoa estudiosa, sei  que o aposto fica entre 
vírgulas. 
 
07. Em relação à norma culta, na frase “Às custas de muita 
conversa, conseguimos fazê-lo mudar de opinião.”, observa-
se um erro de 
(A) regência. 
(B) concordância verbal. 
(C) concordância nominal. 
(D) ortografia. 
(E) flexão da palavra. 
 
08. O emprego do adjunto adverbial (sublinhado nas 
alternativas) estabelece uma relação semântica de 
acréscimo, em: 
(A) Estudou para passar no concurso. 
(B) É preciso agir rapidamente. 
(C) Estudou muito. 
(D) Além da tristeza, sentia profundo cansaço. 
(E)O candidato apareceu duas vezes . 
 
O texto a seguir é referente às questões de 09 e 10. 

“Presídios, periferias e delegacias já não têm 
mais controle sobre a gíria ligada ao 
universo criminal, que se espalha pela mídia 
e pelo cotidiano do cidadão comum.” 

09. O texto afirma que 
(A) Emprega-se tanto a gíria que os delegados perderam o 
controle em fazer com que essa maneira de comunicação 
esteja centrada somente nos presídios. 
(B) As instituições ligadas ao crime perderam o domínio 
quanto ao uso da gíria, tanto que chegou à mídia e ao dia-a-
dia do homem.  
(C) A expansão desses termos para a linguagem do 
cotidiano depende, na maioria das vezes, da mídia. 
(D) As gírias nascem, crescem e ligam-se ao universo 
criminal, dificultando assim o controle feito pela polícia. 
(E) A maioria dos grupos sociais desenvolve termos ou 
expressões particulares ao universo da gíria.






10. Em relação às normas gramaticais, é correto afirmar 
que 
(A) a palavra “gíria” é acentuada, porque é paroxítona 
terminada em “a”. 
(B) “presídios, periferias e delegacias” é sujeito 
composto, por isso o verbo ter (têm) está no plural. 
(C) a expressão “universo criminal” tem função de 
locução adjetiva. 
(D) o plural da palavra cidadão é cidadões. 
(E) a palavra “que” é um pronome relativo referente à 
palavra controle. 
 
As próximas 5 questões referem-se ao Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis do Município de Moju, Lei n° 
405, de 12/10/1989 
 
11. A posse do servidor Público Municipal de Moju é 
dada pelo 
(A) Prefeito. 
(B) Secretário de Administração. 
(C) Chefe de gabinete da Prefeitura. 
(D) Presidente da Câmara de Vereadores. 
(E) Chefe do Setor de Recursos Humanos da Prefeitura. 
 
12. Para efeito de aposentadoria computar-se-á 
integralmente o tempo de serviço efetivamente realizado 
em outra instituição, EXCETO aquele prestado  
(A) em autarquia. 
(B) no período ativo das Forças Armadas. 
(C) a instituição de caráter privado que tiver sido 
transformada em estabelecimento de serviço público. 
(D) enquanto esteve em tratamento de saúde. 
(E) como função gratificada antes da realização do 
concurso público. 
 
13. No caso de Extinção de um cargo ou de declarada a 
sua desnecessidade, o funcionário estável  
(A) terá direito à aposentadoria. 
(B) ficará em disponibilidade remunerada. 
(C) será dispensado. 
(D) será imediatamente transferido para outro setor. 
(E) ficará em quadro em extinção com vencimentos 
estagnados. 
 
14. NÃO se concederá licença, sem vencimento ou 
remuneração e sem contagem de tempo para 
aposentadoria ou promoção, para tratamento de 
assuntos particulares ao funcionário nomeado, removido 
ou transferido,  
(A) pelo prazo de 18 meses. 
(B) que já gozou desse tipo de licença. 
(C) antes de assumir o exercício. 
(D) após o estágio probatório. 
(E) faltando menos de 5 anos para a aposentadoria. 
 
15. Após cada _______ de efetivo exercício, ao 
funcionário que a requerer, conceder-se-á licença 
especial de ________ com todos os direitos e vantagens 
do seu cargo efetivo. 
As lacunas são corretamente preenchidas com 
(A) 7 anos  e 6 meses. 

(B) 8 anos e 1 ano. 
(C) 9 anos e 6 meses. 
(D) 10 anos e 6 meses. 
(E) 10 anos e 1 ano. 
 
16. A divisão regional brasileira é realizada de duas formas: 
através das 5 regiões do IBGE ou a partir de 3 grandes 
regiões geo-econômicas. Segundo a divisão do IBGE, a 
região que apresenta o maior número de estados é a  
(A) Amazônica. 
(B) Norte. 
(C) Nordeste. 
(D) Centro Oeste. 
(E) Centro Sul. 
 
Utilize a letra da música abaixo para resolver as duas 
próximas questões: 

TOCA TOCANTINS 
Toca Tocantins 
Tuas águas para o mar 
Os meios não são os fins 
Por que vão te matar? 
Por que te transformar 
Em águas assassinas 
E nelas afogar a vida? 
Toca Tocantins 
Tuas águas para o mar 
É lá o teu destino aqui não é teu lugar 
Que viva o açaizeiro 
A arara e o tamuatá 
Não matem o mato inteiro 
Não morra o rio Guamá 
Toca Tocantins 
Tuas águas para o mar... 

  Nilson Chaves e Jamil Damous 
17. A música refere-se mais implicitamente 
(A) ao desmatamento da Amazônia. 
(B) ao aumento da temperatura terrestre. 
(C) à hidrelétrica de Tucuruí. 
(D) às enchentes dos nossos rios. 
(E) à influência do mar sobre o rio Tocantins. 
 
18. No trecho “Por que te transformar em águas assassinas 
e nelas afogar a vida?”, é apontado um problema que 
poderia ser minimizado pela  
(A) política de resgate nas águas do rio Tocantins. 
(B) construção de eclusas. 
(C) redução do desmatamento da região. 
(D) vigilância constante ao longo do rio Tocantins. 
(E) recuperação da flora e fauna destruídas. 
 
19. Ao norte, o município de Moju tem fronteiras com os 
municípios de  
(A) Abaetetuba e Barcarena. 
(B) Acará e Tailândia. 
(C) Breu Branco e Baião. 
(D) Acará e Mocajuba. 
(E) Igarapé Miri e Tomé Açu. 
 
20. Quatorze comunidades do Município de Moju situam-se 
no Território Quilombola denominado de 






(A) Afro Moju. 
(B) Moju dos Palmares. 
(C) Divino Espírito Santo. 
(D) Jenipabu. 
(E) Jambuaçu. 
 
21. Sobre as pessoas jurídicas, segundo o direito civil, é 
correto afirmar que  
(A) as autarquias e os partidos políticos são considerados 
pessoas jurídicas de direito público interno. 
(B) as autarquias e as organizações religiosas são consi-
deradas pessoas jurídicas de direito público interno. 
(C) as autarquias e os territórios são considerados 
pessoas jurídicas de direito público interno. 
(D) os territórios e as sociedades são considerados pés-
soas jurídicas de direito privado. 
(E) as autarquias e as organizações religiosas são consi-
deradas pessoas jurídicas de direito privado. 
 
22. A respeito dos prazos de prescrição, tem-se que 
(A) em um ano a pretensão dos hospedeiros ou 
fornecedores de víveres destinados a consumo no 
próprio estabelecimento, para o pagamento da 
hospedagem ou dos alimento. 
(B) em um ano a pretensão para haver prestações 
alimentares, a partir da data em que se vencerem. 
(C) em um ano a pretensão relativa a aluguéis de prédios 
urbanos ou rústico. 
(D) em dois anos a pretensão para receber prestações 
vencidas de rendas temporárias ou vitalícias. 
(E) em dois anos a pretensão de reparação civil. 
 
23. A respeito dos atos ilícitos, pode-se garantir que 
(A) constituem os praticados em legítima defesa ou no 
exercício regular de um direito reconhecido. 
(B) não cometem o titular de um direito que, ao exercê-lo, 
excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim 
econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons 
costumes. 
(C) constitui a deterioração ou destruição da coisa alheia, 
ou a lesão a pessoa, a fim de remover perigo iminente. 
(D) comete, aquele que, por ação ou omissão volun-tária, 
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 
outrem, ainda que exclusivamente moral. 
(E) Não comete, aquele que, por ação ou omissão volun-
tária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 
dano a outrem, ainda que exclusivamente moral. 
 
24. A respeito da classificação dos títulos de crédito, 
afirma-se que 
(A) Título causal é o é o título de crédito que pode ser 
criado (sacado) por qualquer causa para representar 
obrigação de qualquer natureza. 
(B) Título não-causal é o título de crédito que pode ser 
criado (sacado) por qualquer causa para representar 
obrigação de qualquer natureza. 
(C) De modelo vinculado são os títulos de crédito cuja 
forma não precisa observar um padrão normativamente 
estabelecido. 
(D) De modelo livre são os títulos de crédito para os 
quais a lei fixou um padrão para preenchimento dos 

requisitos específicos de cada espécie de título de crédito. 
(E) Títulos ao Portador são aqueles emitidos em favor de 
pessoa determinada. 
 
25. A ação direta de inconstitucionalidade pode ser proposta 
pelo(s) 
(A) Presidente do Senado Federal. 
(B) Presidente da Câmara dos Deputados. 
(C) Presidente das Assembléias Legislativas Estaduais. 
(D) Presidente das Câmaras Municipais. 
(E) Governadores dos Estados e do Distrito Federal.   
 
26. A respeito de habeas data e mandado de injunção, é 
correto afirmar que conceder-se-á 
(A) hábeas data sempre que a falta de norma 
regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e 
liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à 
nacionalidade, à soberania e à cidadania. 
(B) mandado de injunção para assegurar o conhecimento de 
informações relativas à pessoa do impetrante, constantes 
de registros ou bancos de dados de entidades 
governamentais ou de caráter público. 
(C) mandado de injunção para a retificação de dados, 
quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial 
ou administrativo. 
(D) mandado de injunção sempre que a falta de norma 
regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e 
liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à 
nacionalidade, à soberania e à cidadania. 
(E) mandado de injunção para proteger direito líquido e 
certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", 
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder 
for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 
exercício de atribuições do Poder Público. 
 
27. A respeito de nacionalidade, pode-se garantir que são 
brasileiros 
(A) natos os que, na forma da lei, adquiram a nacio-nalidade 
brasileira. 
(B) natos os estrangeiros de qualquer nacionalidade, resi-
dentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze 
anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que 
requeiram a nacionalidade brasileira. 
(C) naturalizados os nascidos no estrangeiro, de pai brasi-
leiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a 
serviço da República Federativa do Brasil. 
(D) naturalizados os nascidos na República Federativa do 
Brasil, de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a 
serviço de seu país. 
(E) natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou 
mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço 
da República Federativa do Brasil. 
 
28. A respeito dos direitos políticos, tem-se que o 
alistamento eleitoral e o voto são 
(A) obrigatórios para os analfabetos. 
(B) obrigatórios para os maiores de dezesseis anos. 
(C) facultativos para os maiores de setenta anos. 
(D) facultativos para os maiores de dezoito anos. 
(E) obrigatórios para os maiores de quatorze anos. 
 






29. O processo legislativo compreende a elaboração de  
(A) emendas à constituição e decretos. 
(B) emendas à constituição e decretos legislativos. 
(C) decretos e resoluções. 
(D) leis ordinárias e decretos.  
(E) leis complementares e decretos. 
 
30. A respeito da imputabilidade penal, é correto afirmar 
que  
(A) a emoção e a paixão não excluem a imputabilidade 
penal. 
(B) a paixão exclui a imputabilidade penal. 
(C) a emoção exclui a imputabilidade penal. 
(D) os menores de vinte e um anos são penalmente inim-
putáveis. 
(E) os menores de vinte e quatro são penalmente inim-
putáveis.  
 
31. A repartição das receitas tributárias pertence  
(A) aos Estados e ao Distrito Federal cinqüenta por cento 
do produto da arrecadação do imposto da União sobre a 
propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis 
neles situados. 
(B) à União cinqüenta por cento do produto da 
arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade 
de veículos automotores licenciados em seus territórios. 
(C) à União vinte e cinco por cento do produto da arreca-
dação do imposto do Estado sobre operações relativas à 
circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação. 
(D) aos Municípios vinte e cinco por cento do produto da 
arrecadação do imposto do Estado sobre operações 
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações 
de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e 
de comunicação. 
(E) aos Municípios vinte por cento do produto da 
arrecadação do imposto que a União instituir no exercício 
da competência residual. 
 
32. A respeito de extinção do crédito tributário, afirma-se 
que é uma  
(A) transação e liminar em mandado de segurança são 
for-mas de extinção do crédito tributário.  
(B) remissão e transação são formas de extinção do crê-
dito tributário. 
(C) remissão e moratória são formas de extinção do 
crédito tributário. 
(D) transação e parcelamento são formas de extinção do 
crê-dito tributário. 
(E) remissão e depósito do montante integral são formas 
de extinção do crédito tributário. 
 
33. A respeito de capacidade tributária e domicílio 
tributário, é correto afirmar que  
(A) a capacidade tributária passiva independe da capaci-
dade civil das pessoas naturais.  
(B) a autoridade administrativa não pode recusar a 
eleição do domicílio feita pelo sujeito passivo. 
(C) a capacidade tributária passiva depende da 
capacidade civil das pessoas naturais. 

(D) a capacidade tributária passiva depende de a pessoa 
jurídica estar regularmente constituída. 
(E) o domicílio tributário será sempre definido pela Fazenda 
Pública, inexistindo possibilidade de eleição deste pelo 
sujeito passivo da obrigação.  
 
34. A respeito dos requisitos do ato administrativo, é correto 
afirmar que 
(A) conteúdo é a circunstância de fato ou de direito que 
autoriza ou impõe ao agente público a prática do ato 
administrativo.  
(B) motivo é o que o ato prescreve, ou dispõe. 
(C) motivo é a circunstância de fato ou de direito que 
autoriza ou impõe ao agente público a prática do ato 
administrativo. 
(D) conteúdo é o modo pelo qual o ato administrativo 
aparece, revela sua existência. 
(E) causa é alguma coisa sobre a qual incide o conteúdo do 
ato administrativo. 
 
35. A respeito dos servidores públicos, tem-se que  
(A) a acumulação de cargos públicos independe de com-
patibilidade de horários. 
(B) a acumulação de cargos públicos somente é possível na 
Administração Direta.  
(C) podem ser acumulados, desde que haja compati-
bilidade de horários, dois cargos técnicos. 
(D) podem ser acumulados, desde que haja compati-
bilidade de horários, um cargo técnico e dois cargos de 
professor. 
(E) podem ser acumulados, desde que haja compati-
bilidade de horários, dois cargos de professor. 
 
36. A função econômica da contabilidade é 
(A) Controlar o lucro e o patrimônio. 
(B) Controlar o patrimônio. 
(C) Evitar erros e fraudes. 
(D) Apurar o lucro ou o prejuízo. 
(E) Verificar a autenticidade das operações. 
 
37. Considere os dados seguintes de um balanço 
patrimonial resumido no final de determinado ano 

Ativo permanente líquido R$ 350,00 
Caixa R$ 100,00 
Contas a pagar R$ 150,00 
Contas a receber R$ 300,00 
Estoques R$ 250,00 
Exigível a longo prazo R$ 300,00 
Salários a pagar R$ 50,00 

 
O valor do patrimônio líquido em reais, é: 
(A) R$ 500,00 
(B) R$ 450,00 
(C) R$ 900,00 
(D) R$ 430,00 
(E) R$ 185,00 
 

38. Vejamos o quadro contábil abaixo 
Discriminação 2001 2002 2003 
Ativo circulante    
Disponível 70 80 341 






Duplicatas a receber 420 600 1.095 
Estoque de mercado-
rias 

560 800 2.000 

- - - - 
Ativo disponível    
Imóveis 1.190 1.785 2.856 
Equipamentos 700 1.050 1.680 
Depreciações (140) (315) (672) 
ATIVO TOTAL 2.800 4.000 7.300 
Correção monetária 100 150 240 

 
O que se percebe é que o 
(A) ativo circulante apresentou um índice estável no 
período. 
(B) coeficiente da conta disponível apresentou um 
índice de 0,70 em todo o período. 
(C) coeficiente da conta Duplicatas a Receber em re-
lação ao Ativo Total permaneceu estável no período. 
(D) ativo disponível apresentou, no período, um 
índice igual a 0,90. 
(E) índice de correção monetária teve pouca 
variação no período. 

 
39. A empresa Sandis S.A, para apurar o custo de 
fabricação de seus produtos, considera todos os 
custos incorridos na produção, sejam eles diretos ou 
indiretos. O método de custeio adotado por essa 
empresa é 
(A) Custeio periódico. 
(B) Custeio deferido. 
(C) Custeio indireto. 
(D) Custeio por absorção. 
(E) Custeio permanente. 
 
40. Sobre Custeio direto, pode-se dizer que consiste 
em 
(A) considerar como custo de fabricação (ou de 
produ-ção) tanto os custos diretos quanto indiretos.  
(B) considerar como custo de fabricação (ou de 
produ-ção) somente os custos variáveis, sendo 
esses  custos variáveis considerados juntamente 
com as despesas operacionais normais da empresa 
industrial. 
(C) considerar como custo somente os oriundos das 
dês-pesas operacionais normais da empresa 
comercial. 
(D) considerar como custo todos os originados nas 
ope-rações do dia-a-dia da empresa.  
(E) considerar como custo de fabricação (ou de pro-
dução) somente os custos diretos ou variáveis, 
sendo os custos indiretos ou fixos considerados 
juntamente com as despesas operacionais normais 
da empresa industrial. 

 







